Helsingin siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry

Kesäkisasäännöt
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013

Järjestelyt
Kesäkisoihin ilmoittaudutaan paikan päällä riittävän hyvissä ajoin ennen kutakin lajia.
Kisoja järjestävä siirtolapuutarha järjestää lounasruokailun. Kukin siirtolapuutarha maksaa omien
kisaosallistujiensa ruokailun laskun mukaan. Kannustusjoukot maksavat itse omat ruokailunsa.
Kuulakikassa ja tikanheitossa palkitaan joukkueet sijoilla 1, 2 ja 3 ja henkilökohtaisessa kilpailussa voittaja.
Muissa palkitaan sijat 1, 2 ja 3 (esim. lausunta ja puhe erikseen).
Voittoyhdistykselle EI anneta omaa palkintoa. Puutarhojen yhteistulosta ei enää lasketa.

Kroketti Yksi joukkue puutarhasta
Joukkueessa 4 pelaajaa.
Kroketti pelataan viestinä, yksi joukkueen pelaaja kiertää vuorollaan kentällä.
n. 10 porttia ja 2 päätytappia. Ei krokkausta.
Toimitsijat: Päätuomari ja kirjuri.

Kuulakikkakilpailu (kuula n. 3.6kg) Joukkue ja henkilökohtainen kilpailu
Joukkue: 3 henkilöä samasta puutarhasta; samalla osallistuvat myös
henkilökohtaiseen kilpailuun.
Henkilökohtaiseen kilpailuun voi osallistua myös ilman joukkuetta.
Kilpailussa 4 lajia ja lajeissa 2 heittokertaa, joista vain paras lasketaan. Paras heittäjä
1 piste ja toiseksi paras 2 pistettä jne.
Laji 1.
Laji 2.
Laji 3.
Laji 4.

vahvemman käden heitto sivulta, asento vapaa
päänyliheitto molemmin käsin eteenpäin kantapäät yhdessä.
jalkojen välistä haara-asennosta molemmin käsin heitto eteenpäin.
heikomman käden heitto alakautta, kämmen eteenpäin, jalat yhdessä.

Toimitsijat: Päätuomari, kirjuri, 2 sektorinvartijaa ja 2 kuulan palauttajaa.
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Lentopallo Yksi joukkue puutarhasta
Karsinta / loppukilpailu
Jos joukkueita on vain 2-3 pelataan suoraan loppuottelut yksinkertaisena sarjana
ja loppuottelun pistelaskuin.
Karsinta pelataan paras kolmesta erästä periaatteella. Erät 1-2 pelataan 25
pisteeseen ja mahdollinen 3. erä pelataan 15 pisteeseen. Jos joukkueita on 5-9,
karsitaan kahdessa lohkossa.
Loppuottelut (kulta- ja pronssipeli) pelataan paras viidestä erästä periaatteella. Erät
1-4 pelataan 25 pisteeseen ja mahdollinen 5. erä pelataan 15 pisteeseen.
Toimitsijat: Päätuomari, kirjuri ja rajatuomarit mahdollisuuksien mukaan.

Mölkky Yksi joukkue puutarhasta
3 henkilön joukkue, johon voi kuulua korkeintaan yksi mies.
Karsinta järjestetään, niin että loppukilpailussa (kulta- ja pronssipeli) on ainoastaan 4
joukkuetta. Paremmuusjärjestys ratkaistaan seuraavasti:
Ensisijaisesti voittojen lukumäärä, toissijaisesti voittojen ollessa tasan ratkaisee
keskinäinen ottelu, kolmanneksi piste-ero ja neljänneksi tehdyt pisteet.
Karsinnassa joukkueet kilpailevat vain yhtä joukkuetta vastaan kerrallaan.
Jos joukkueita on 6-9 jaetaan karsinta kahteen lohkoon.
Toimitsijat: Päätuomari ja kirjurit. Säännöt liitteenä.

Tikkakilpailu (naiset 4m, miehet 5m)
Joukkue ja henkilökohtainen
Joukkue: 5 henkilöä, joista vähintään 2 naista (samasta puutarhasta; samalla
osallistuvat henkilökohtaiseen kilpailuun). Henkilökohtaiseen kilpailuun voi osallistua
myös ilman joukkuetta. Kolme henkeä (ensisijaisesti miehet) heittää 5 metristä ja
kaksi henkeä 4 metristä. Heitetään 5 kierrosta, joka tikka kirjataan.
Toimitsijat: Päätuomari, kirjuri ja tikkojen noutaja. SSPL:n säännöt liitteenä.
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Petankki Yksi joukkue puutarhasta
Joukkueessa 3 henkilöä.
Karsinta järjestetään niin, että loppukilpailussa (kulta- ja pronssipeli) on ainoastaan 4
joukkuetta.
Karsinnassa joukkueet kilpailevat vain yhtä joukkuetta vastaa kerrallaan.
Jos joukkueita on 6-9, jaetaan karsinta kahteen lohkoon.
Toimitsijat: Päätuomari ja kirjuri.
Säännöt liitteenä.

Viestijuoksut (matkat järjestävän yhdistyksen päätettävissä)
Joukkue: 4 lasta joukkueessa
Tytöt alle 9 v., alle 12 v. ja alle 15 v.
Pojat alle 9 v., alle 12 v. ja alle 15 v.
Sekaviesti 2 poikaa ja 2 tyttöä alle 15 v.
Kuhunkin lajiin saa yhdestä puutarhasta osallistua ainoastaan 2 joukkuetta.
Ikätarkistus päivän tarkkuudella, eli kisapäivänä 9 v. täyttävä ei enää lasketa kuuluvan
luokkaan ”alle 9 v”.
Juostessa ei saa käyttää piikkareita eikä nappulakenkiä.
Alle 9 v. ja alle 12 v. tyttö tai poika saa osallistua ainoastaan kahteen juoksuun.
Toimitsijat: Päätuomari, kirjuri, 2 -3 ajanottajaa, 3 vaihtojenvalvojaa ja lähettäjä.

Kulttuurikilpailut
Lausunta
Henkilökohtainen kilpailu. Lausunnassa luetaan joko itse kirjoitettu tai valmis teksti,
runo tai pakina. Etukäteen kutsun yhteydessä annetussa aiheessa on pysyttävä.
Maksimipituus 3 minuuttia, saa lukea paperista. Arvostelussa kiinnitetään huomiota
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kokonaisvaikutelman lisäksi mm. aiheessa pysymiseen, sisältöön, esiintymiseen,
eläytymiseen, selkeyteen, yleisökontaktiin ja ajankäyttöön.
Tuomarit: 3 henkilöä; yksi tuomari mahdollisuuksien mukaan ammattilainen.

Puhe
Henkilökohtainen kilpailu. Etukäteen kutsun yhteydessä annetussa aiheessa on
pysyttävä. Puhe on kilpailijan itsensä laatima. Maksimipituus 3 minuuttia, saa lukea
paperista. Arvostelussa kiinnitetään huomiota kokonaisvaikutelman lisäksi mm.
aiheessa pysymiseen, sisältöön, esiintymiseen, eläytymiseen, selkeyteen,
yleisökontaktiin ja ajankäyttöön.
Tuomarit: 3 henkilöä; yksi tuomari mahdollisuuksien mukaan ammattilainen.

Luontopolku/Rastikisa
Henkilökohtainen osallistuminen luontopolkuun/rastikisaan tai vastaavaan.

VAPAAVALINTAINEN MUU KILPAILU, ESIM. TIETOKILPAILU, LAULUKILPAILU,…
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